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Veřejná schůze zastupitelstva obce 26. září 2016 
 
V pondělí 26.9.2016 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu další veřejná schůze. Tentokrát neobvykle v pondělí. 
Zastupitelstvo bylo v kompletním složení: 
p. Audes, p. Kopecký, pí. Řípová, p. Vincík, p. Jirmásek, p. Chadima a p. Krejčík. 
Programem zasedání dle pozvánky bylo: 
Program zasedání: 
1/ Výběrové řízení - dokončení rekonstrukce prameniště 
2/ Prodej pozemků 
3/ Různé 
4/ Diskuse 
5/ Závěr 
V současné době se čeká na pokračování schůze, která  byla předčasně přerušena. Termín pokračování schůze v době 
přípravy Rozhledů zatím nebyl znám. 
K rozporům mezi obyvatelstvem a vedením obce došlo hned při projednávání prvního bodu programu, kterým byly výsledky 
výběrového řízení na dokončení rekonstrukce pramenišť. 
1. Obyvatelé zpochybnili kvality vybrané firmy, kterou se stala firma JOSTAV ze Stráže nad Nisou. Tato firma se již na 
opravě podílela se špatnými výsledky a spolupráce na předchozí zakázce byla ukončena bez dokončení zakázky. Přesto 
v regulérním výběrovém řízení na další zakázku byla firma vybrána opět. Proč nebyla vybrána firma, která nabízela práce 
levněji a rychleji? 
2.  Občany byly zpochybněny i způsoby řešení oprav vodovodu, jejich zbytečné protahování a nevhodné „sousedské“ řešení 
s osobami, které z pozice své funkce nemohou rozhodovat o termínech.  
3. Další dotazy se týkaly toho, proč se lidé nedozvědí o odstávce vody včas, nehledě na to, že jako provozovatel vodovodu 
má obec povinnost zajistit náhradní zásobování. 
4. Kromě tohoto problému byly otevřeny i další problémy, jako například nové veřejné osvětlení ve směru na hraniční 
přechod. Byla zpochybněna cena i kvalita. 
5. V souvislosti se špatnou činností ČOV byl otevřen i problém dešťových vod, kam jsou svedeny a jak je kontrolovat. 
Dalším problémem jsou i pytle s bioodpadem, které již delší dobu volně stojí v prostorách ČOV a termín jejich likvidace 
není z nám.  
6. Dále byly připomínky k problému odpadového hospodářství. Není kam dávat nebezpečný a velkoobjemový odpad. Ve 
Cvikově na sběrném dvoře jej odmítají s tím, že Krompach je samostatná obec a měla by mít svůj dvůr. 
Kontejnery na tříděný odpad nejsou včas vyváženy a odpad se hromadí kolem, což je nehygienické a dělá to obci ostudu. 
Do kontejnerů navážejí odpad i lidé z Německa a je třeba řešit, jak tomu zabránit. 
7. Obec nabídla občanům služby nového traktoru za cenu cca 660 Kč za motohodinu. Později ovšem padlo sdělení, že traktor 
nemá oficiálního řidiče. Není jasná situace. 
8. Zastupitelstvu byla nabízena pomoc s řešením odborných nebo manažerských věcí, což nedoznalo ze strany zastupitelstva  
odezvy. Z řad obyvatel bylo navrženo i řešení formou najmutí externího manažera, který by pomohl řešit manažerské 
problémy. 
Po dvouhodinové vášnivé diskusi starosta odešel a schůze byla přerušena. 
Zatím není na úřední desce zveřejněn zápis o přerušení schůze a není znám termín jejího pokračování. 
Zde předložené informace jsou pouze soukromé záznamy redakce. 
              redakce 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
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První říjen - výročí vystěhování českých obyvatel ze Sudet  
 
V sobotu 1. října se v Krompachu objevili členové klubu vojenských historických vozidel ze sousedního Saska. Byla to 
celkem velká skupina vojenských vozidel z období 2. světové války, z nichž některá si i zahrála při natáčení filmu o atentátu  
na Hitlera . 
Vozidla byla zajímavá a velmi udržovaná. Všichni členové klubu byli v dobových uniformách, takže situace zvenku 
vypadala, že restauraci Na Hřebenovce obsadil Wehrmacht.  
Pro milovníky historických vozidel jistě poutavé, ale... 
Ne pro všechny, kteří to viděli, to bylo tak příjemné. Načasování této jízdy nebylo nejšťastnější. 
Háček byl v tom, že na prvního října připadá výročí obsazení českého pohraničí v roce 1938 a vystěhování českého 
obyvatelstva ze svých domovů následkem Mnichovské dohody, které bylo předzvěstí obsazení České republiky německou 
armádou.             redakce 

 

    
 

    
 
V sobotu 24.9.2016 v 15:00 byl tady pro vás další ročník oblíbeného Krompašského Buřtobraní. 
V tento den odpoledne se uskutečnil další ročník „Krompašského Buřtobranní“. Díky krásnému počasí se akce velmi 
vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných. Velké poděkování všem, kteří pomohli s přípravou i s vlastní akcí. Osvědčený 
tým Lidka, Ála, Renča a Jirka a nováčci Vlaďka a Miloš se skvěle postarali o naše hladové a žíznivé mlsné jazýčky. 
Velké poděkování zejména majiteli skákacího hradu pro děti, který si děti mohly dosyta užít zdarma. Je nám velmi líto, že 
došlo k poškození hradu a doufáme, že se povedlo hrad spravit a že to majitele neodradí od dalších akcí, kde bychom jej rádi 
uvítali. Děkujeme i za velkou hromadu drobných předmětů a laskomin pro děti z dětského domova. 
Zvláštní poděkování krompašským ženám a dětem z dětského domova za dobroty, které pro ostatní napekly. 

redakce 
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Představení divadelního spolku ĎAS 
28. října v 19:00 - Mařenice 

 
 
 
 
 
Krompašský divadelní spolek ĎAS uvádí  28. 
října v Mařenicích představení „Návštěva“. 
 
Na pozvání z Mařenic se představení hraje  v pátek 
28. října 2016 od 19:00 hodin v sále v prostorách 

obecního úřadu. 
Všichni zájemci jsou zváni. 

Přejeme dobrou zábavu. 
 

 
 

 
 
 
Krompašský kostel Čtrnácti sv. Pomocníků 
 
Ve druhé polovině srpna začaly opět stavební práce na 
kostele Čtrnácti svatých Pomocníků v Krompachu. 
Letošní etapa opravy kostela pokračuje opravou dřevěné 
stropní konstrukce lodi kostela z půdních prostor a 
výměnou střešní krytiny zákristie. Po dokončení 
uvedených stavebních činností, bude následovat 
restaurování stropní výmalby. Uvedené práce jsou 
vyčísleny na částku 510 701 Kč. 
Spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. se podařilo 
získat finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR ve 

výši 240 000 Kč, dále pak z rozpočtu Krajského úřadu 
Libereckého kraje ve výši 250 000 Kč. Zastupitelé obce 
Krompach podpořili uvedený projekt z rozpočtu obce 
Krompach finanční částkou 18 000 Kč. Dobrovolní hasiči 
obce Krompach pomohli spolku Jánské kameny – 
Johannisstein, z.s. finančním darem 2 500 Kč. Jménem 
spolku děkuji všem, kteří pomáhají. 
Díky nám všem může letos opět oprava kostela 
pokračovat. Ovšem v  letošním roce nebudou všechny 
restaurátorské práce stropu dokončeny, z finančních 
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důvodů. Z uvedeného důvodu nebude ani letos vánoční 
mše v našem kostele pořádána, ale doufejme, že v příštím 
roce už ano.  
 
Markéta Kudrnová 
Jánské kameny – Johannisstein, z.s.  
 

 
Kotlíkové dotace 
 
Kdo nestihl zažádat o kotlíkové dotace, nemusí věšet hlavu. Stále je možné podat si žádost. Přestože Libereckému kraji už 
peníze došly, další by měly dorazit na přelomu roku. 
ČERPADLA A BIOMASA 
Jak však upozornil krajský radní Vít Příkaský, z těchto peněz bude možné podpořit pouze zdroje tepla, které využívají 
obnovitelné zdroje energie. „Jedná se tedy o kotle na biomasu (pelety,…) a tepelná čerpadla," potvrdil Příkaský. 

Autor: Gabriela Volná Garbová  
 
Babinec 
Milé ženy. 
Zdravím Vás a zvu opět na náš „Babinec“, tentokrát 15. října 2016 „Na Hřebenovce“ ve 20 hodin. 

Těším se. Jarka Davidová 
 
Pro volný čas, 
 

Technické památky - Českolipsko 
 
Poklopový pohyblivý jez 
Na řece Ploučnici uvnitř města České Lípy, postaven 
v roce 1910 dle konstrukce ing. J. Záhorského. V roce 
1996 bylo zařízení restaurováno a lávka obnovena pro 
pěší. Část mechanismu pro pohyb rámů byla po 
konzervaci vyjmuta a vystavena na zvláštním podstavci 
vedle lávky. 

 
 
Železniční viadukt Karba  
Postaven v roce 1898 na železniční trati z Lovosic do 
České Lípy k zachování údolí Peklo, délka 209 m, výška 
20 m. 

 
 

 
A nebude-li počasí na courání venku, tak co třeba Archeologické muzeum v České Lípě. 
 
Dne 22. 2. 2011 byla za účasti mnoha desítek návštěvníků, odborných partnerů i zahraničních hostů slavnostně otevřena 
nová pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – Archeologické muzeum Českolipska, Šatlava v České Lípě. 
Pásku společně přestřihli Lidie Vajnerová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, starostka města Česká Lípa Hana 
Moudrá a ředitel VMG ČL Zdeněk Vitáček. Otevření se zúčastnili také náměstek hejtmana Vít Příkaský, senátor Karel 
Kapoun a odborný náměstek ředitele Správy jeskyní České republiky Karel Drbal. 
V bývalém městském vězení je instalována unikátní speleoarcheologická expozice, která návštěvníkům představuje 
prostřednictvím nálezů a obrazových panelů, široké téma využívání jeskyní a skalních převisů člověkem od loveckého 
pravěku po 20. století v jednotlivých pískovcových a krasových oblastech s důrazem na region severních a severovýchodních 
Čech. 
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Druhá expozice je věnována archeologii města Česká Lípa a místní středověké a raně novověké hrnčířské výrobě (vč. 
modelů pecí rekonstruovaných na základě výzkumů v prostoru českolipské Hrnčířské čtvrti). Třetí expozice, tzv. Vězeňský 
kout, je věnován vlastnímu objektu šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě. V průběhu března bude v 
expozici doinstalován infokiosek, kde si návštěvníci budou moci v modelu 3D virtuálně prohlédnout středověkou Českou 
Lípu a pomocí dotykové obrazovky uskutečnit výlet do vybraných jeskyní Čech, Moravy a Slezska. 
Expozice a další zrekonstruované prostory včetně pracoven archeologů, laboratoře a nového depozitáře zhlédlo během 
vernisáže na dvě stovky návštěvníků. V přízemí Šatlavy bylo podáváno výhradně stylové občerstvení - chléb a voda, v patře 
bylo možné ochutnat výtečné masové speciality známého kněžmostského uzenářstí U Bejrů. 
 
Nebo co takhle tancovačka 

 
 

A máme tady podzim, sychravé chladné počasí, tak co si dát něco dobrého 
Letos je dobrá úroda švestek, tak co si tak udělat švestkový koláč, typické podzimní jídlo 
Těsto: 

1 vejce, 1 prášek do pečiva, 1 hrnek cukru krupice, 50 ml oleje, 1 hrnek mléka, 2 hrnky polohrubé mouky 
• drobenka 

1 lžíce másla, 1 lžíce polohrubé mouky, 2 lžíce cukru krupice  
• podle potřeby 

švestky, tuk na vymazání  
Postup přípravy receptu: 

Všechny suroviny dohromady promícháme, uděláme řídké těsto. Těsto nalijeme na vymazaný plech.  
Navrch koláče poklademe omyté a vypeckované švestky, posypeme drobenkou, kterou jsme si udělali z mouky, 
másla a cukru.  
Rychlý švestkový koláč pečeme ve vyhřáté troubě asi 30 minut. 

 
Něco na zahřátí tekutého? 
Čaj s mlékem a medem 
1 litr vody, 15 zrnek kardamomu, 15 hřebíčků, kousek celé skořice, 3–4 lžíce medu, 4 dl mléka, 6–8 lžiček černého čaje 
1 litr vody svaříme s 15 zrnky kardamomu, 15 hřebíčky a kouskem skořice a necháme 20 minut na mírném ohni. 
Za stálého míchání přidáme 3–4 lžíce medu a 4 dl mléka a vaříme zvolna ještě asi 10 minut. 
Do konvice nasypeme 6–8 lžiček černého čaje, zalijeme l litrem vařící vody a necháme 7 minut louhovat. 
Šálky naplníme do poloviny medovým mlékem a dolijeme čajem. 
Čaj chlazený s Martini 
40 ml Martini, několik kapek citronové šťávy nebo plátek citronu, chlazený čaj, led, trochu krystalového cukru 
Uvaříme čaj a necháme ho vychladnout. Okraj sklenice lehce navlhčíme a ponoříme do krystalového cukru. 
Opatrně nalijeme Martini, doplníme chlazeným čajem, citronovou šťávou a ledem. Ozdobíme citronem a pijeme brčkem. 
Fernet káva 
2 porce silné cezené kávy, 4 cl Fernet Stocku, 4 cl vaječného likéru, vanilková zmrzlina, čokoláda na strouhání, 
drcený led, 33% šlehačka 
Do sklenice naplněné ledem nalijeme 2 cl Fernet Stocku a 2 cl vaječného likéru. 
Přidáme vanilkovou zmrzlinu. 
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To vše zalijeme vychlazenou kávou, ozdobíme šlehačkou a posypeme nastrouhanou čokoládou. 
 
A pro zábavu: 
Jedna žena povídá druhé: „Dnes jsem měla záchvat 
velkomyslnosti a darovala jsem jednomu rošťákovi 50 
Kč.“ 
„A co na to váš manžel?“ 
„Poděkoval a šel do hospody“. 
 
Pan Salomon Weise přišel k notáři, že prý bude dělat 
testament. Každému příbuznému odkázal velkou sumu, 
synovcům a neteřím po padesáti tisících a dobročinným 
spolkům po stu tisících. 
„Co – vy jste tak bohatý?“ táže se překvapeně notář. 

„Nejsem, ale ať vidí, že mám dobrou vůli.“ 
K vesnickému rabínovi se doneslo, že jeho spoluvěřící 
strašně klejí a nad míru se rouhají. 
Když nadešel čas, umínil si, že jim promluví řádně do 
duše. 
„Chápu vás, že šidíte lidi. Je to sice hřích, ale vy z toho 
máte zisk. Zrovna tak vás chápu, když žijete rozmařile. Je 
to také hřích, ale máte z toho aspoň nějaké potěšení. 
Nechápu ale, proč u všech čertů tak klejete, vy dobytku, 
vy holoto židovská 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 
15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2016 

p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 

 
Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: 
spk_krompach@volny.cz , případně je možno www.spk_krompach.wbs.cz 
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